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Een blijvende positieve meerwaarde vormen in het leven van
opdrachtgevers. Dat is de missie van Vlassak Architects. Het
Vlaamse architectenbureau staat voor exclusieve villabouw
met een evenwichtig samenspel tussen landelijk wonen
en moderne architectuur. De stuwende kracht achter
dit alles is Pieter Vlassak. Samen met zijn familie, die
eveneens bekend is in de bouwwereld, groeide hij op in
’s-Gravenwezel, het mekka van de exclusieve villabouw
en residentiële bouwcreaties. Na het afronden van de
architectenopleiding werkte hij een tijdlang als architect
voor een bureau. Algauw ontwikkelde hij, mede dankzij
de combinatie van een traditioneel landelijke jeugd en
opleiding in de moderne architectuur, zijn eigen visie en
stijl. Dit bleek de ideale opstap naar een eigen architectenbureau waarmee steeds de grens wordt bewandeld tussen
landelijke charme en contrasterende moderniteit.

Vlassak Architects onderscheidt zich door een intensief
persoonlijke begeleiding en transparante werkwijze. In
combinatie met de jarenlange ervaring en opgebouwde
expertise vormt Vlassak Architects de ideale bouwpartner
voor opdrachtgevers.
Een mooi voorbeeld van het werk van Vlassak Architects
vinden we onder andere in een landelijk gebied nabij
Antwerpen. Hier realiseerde het bureau een fantastische
villa die, vanwege haar bijzondere uitstraling en combinatie van landelijke en moderne stijl, al op velen een verpletterende indruk achterliet.

Een villa uit duizenden
Vlassak Architects

Liefde op het eerste gezicht. Dat is de beste omschrijving voor het gevoel dat je krijgt bij het zien van de villa die Vlassak Architects
voor haar opdrachtgevers creëerde. Een state-of-the-art woning. Een villa uit duizenden, die inspireert en tegelijkertijd een
intens gevoel van vrijheid en ontspanning oproept. Mede ook door het omringende natuurschoon.
De binnenkomst roept direct een ‘wow-gevoel’ op. Klassieke en eigentijdse elementen – tevens de toverwoorden in dit project – wisselen elkaar op bijzondere wijze af. De prachtige Monavise en schitterende zwevende trap zijn even verrassend als spectaculair.
Imponerend zijn ook de openheid en grootsheid van de ruimtes in de villa. Een uitgekiend assensysteem zorgt voor daglicht op alle
verdiepingen en een natuurlijke verbinding tussen de bewoners van de villa. De open plattegronden zijn ingedeeld in hoofdfuncties
die een sterke sociale relatie hebben en zijn gescheiden door wanden die voorzien zijn van grote taatsdeuren. In combinatie met hoge
plafonds, veel glas en licht zorgt dat voor een zeer indrukwekkend geheel.

Luxe keuken als middelpunt
Absolute highlight in deze luxueuze woning is de fraaie
keuken. Deze ruimte vormt het sociale middelpunt in het
prachtige interieur en sluit perfect aan op het moderne
leven – zoals eigenlijk alles in deze tijdloze villa. Ook hier
is gekozen voor het creëren van vrije zichtlijnen en het
gebruik van veel glas. De combinatie met de toepassing van
subtiele materialen en kleurstellingen zorgt voor een aangename sfeer. Kortom: modern en dynamisch, maar ook
intiem en warm. Een uitvloeisel van uitgekiende interieuren materiaalkeuzes.
De verschillende ruimtes worden op gemakkelijke wijze
gesepareerd door prachtige schuifdeuren. Een zachtblauwe
gepolierde betonvloer zorgt voor een vriendelijke basis. De

open haard in de living en de bijzondere verlichting zorgen
voor een extra prettige woonsfeer.
Ook de tweede verdieping is indrukwekkend. Hier zijn drie
slaapkamers gecreëerd en twee luxe badkamers, waarvan
de grootste aansluit op de master bedroom. Een fraaie taatsdeur vormt de afscheiding. Darnaast bevindt zich hier
een prachtige walk-in closet. Ook de in landschappelijk
groen ingebedde tuin blijkt een ware droom. Het riante
terras voor de vijver is een plek om bij weg te dromen.
Volop mogelijkheden en plekken dus voor quality time in
deze woning – een belangrijke woonwens van de opdrachtgevers.

De keuken in Corian is gemaakt door Decoform. Alsook de wijnkast in de living.

Premium resultaat
Het is duidelijk dat de opdrachtgevers alleen voor een
premium kwaliteit wilden gaan. Iets waar Pieter met zijn
ontwerp en intensieve bouwbegeleiding perfect gehoor
aan heeft gegeven. “We hadden een duidelijk beeld voor
ogen van de sfeer die we wilden scheppen,” vertellen de
opdrachtgevers. “Je zou het kunnen omschrijven als ‘modern classics.’ Chique eenvoud. Innovatief in vorm en techniek. Van aardwarmte tot het puntje van het dak. Pieter
heeft dat creatief vertaald in een prachtig ontwerp.”

voor ogen hadden.“Deze woning is dan ook écht ons,” vertellen zij. “Op één uitzondering na. Nergens in deze woning
is iets ronds te vinden. We wilden alles recht en strak. Als
eerbetoon aan Pieter, die de afgelopen maanden tot een
echte vriend is uitgegroeid, hebben we uiteindelijk toch één
concessie gedaan. Er is een klein, strak rond klapvenster
gerealiseerd. En we moeten eerlijk bekennen: we hebben
achteraf geen moment spijt gehad van wat we gekscherend
‘ons Pietertje’ noemen. Het past qua vormgeving en uitvoering gewoon in en bij onze woning.”

Daarnaast heeft Pieter er als bouwbegeleider tijdens de
achttien maanden durende bouw ook voor gezorgd dat de
woning precies zo is gerealiseerd als dat de opdrachtgevers
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Vlassak Architects, Kontich
+32 (0) 479 - 40 13 74
www.vlassakarchitects.be

Tuinaanleg
Wim Verrezen tuinarchitectuur, Oosterwijk-Westerlo
+32 (0) 14 - 23 15 23
Website

Verlichting, elektro & domotica
D&W Technics, Mortsel
+32 (0) 475 - 26 43 27
www.dwtechnics.be

Aannemer
Fransen Bouwonderneming, Oud-Turnhout
+32 (0) 14 - 47 94 10
Website

Haard (merk)

Schilderwerk

M-Design, Zeldelgem (Brugge)
+32 (0) 50 - 82 06 52
www.m-design.be

Magnus Schilderwerken, Antwerpen
+32 (0) 3 - 294 43 09
Website

Haard (leverancier)
Boley, Veghel
+31 (0) 413 - 34 05 45
www.boley.nl

Deuren
Brems Deuren, Halen
+32 (0) 13 - 46 02 90
www.brems.be

Houten vloeren & trap
Van Looveren Parket, Wuustwezel
+32 (0) 366 - 98 98 6
www.vanloovenparket.be

Professional
Naam bedrijf, woonplaats
Telefoonnr.
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DRT Gietvloeren, Antwerpen
+32 (0) 3 - 234 27 37
www.drtgietvloeren.nl
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